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Søknad om dispensasjon fra alkoholforbud ved Bakteharji kafè ved enkelt anledning:
Lukket og privat bursdagsfeiring 01.06.2019
Det vises til:
-Søknad om -Alkoholloven med kommentarer
-Kommunale retningslinjer
Saksfremle22:
Berit Anne Ragnhild Siri søker om dispensasjon fra alkoholforbud ved Bakteharji kafé i
forbindelse med bursdagsfeiring den 01.06.2019

Det er ikke noe krav om at det skal innhentes uttalelser fra politi til skjenkebevilling ved
enkelte anledning.
I følge kommunalt reglement vedr. skjenking av alkoholholdige drikker i Kautokeino
kommune står det at slike søknader delegeres rådmannen. Vedtaket skal refereres i
påfølgende kommunestyre. Rådmannen har igjen delegert avgjørelsen til NAV leder.
Vurderin2:
Siden det skal legges vekt på alkoholpolitiske hensyn, er det viktig å vurdere om innvilgning
av bevilling på Bakteharji vil gi utvidet tilgang på alkohol.
Det bør ikke betegnes som vedvarende fare for økning av tilgang og avhengighet av
alkoholholdige drikkevarer så lenge dette skjer som et ledd i ivaretakelsen av og betjening av
et selskap og under pålagt kontroll.

Melding til bevillingsinnehaver:
Kautokeino kommune krever gebyr for bevillinger, gitt med hjemmel i Alkohollovens § 71.2.1edd.Gebyret er satt til kr 300,- pr bevilling.
Vedtak:

Dispensasjon fra alkohol forbud ved enkelt anledning på Bakteharji kafe innvilges den
16.03.2019. Ansvarlig for skjenking er søker.
Vilkår for hevillingen:

Arrangementet skal ha skjenkeansvarlig tilstede ved skjenking. Skjenkeansvarlig er
søker. Vakt og ansvar for servering er Mikkel Eira og Johan Mikkel Bongo
Bevillingcinnehaver skal betale kr 300,- pr bevilling, til sammen kr 300,-. Regning vil bli
sendt til søker: Berit Anne Ragnhild Siri, Sokkisleta, 9520 Kautokeino

Det understrekes at det ikke må serveres til overstadigberusede giester.
Arrangementets bevillingsinnehaver skal ha kontroll på at all alkohollov og kommunen
reglement om skjenking overholdes.
Sara Irene E. 1-lætta
Saksbehandler

Marja Elise Mathisdatter 1lætta Eira
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Kopi: Servicetorget, Kautokeino Lensmannskontor, Skjenkekontrollorer, økonomiavdelingen

